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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(1)
        Με την αρ. πράξη 53965/Η/17−05−2011 του Προϊστάμε−

νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της K.Y. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ−
ΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής 
σχέσης της ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, 
υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.του 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, με βαθμό Α΄ και Μ.Κ.1, 
από 30/04/2011 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί−
τησης παραίτησής της.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
NΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ

F

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(2)

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Με την υπ’ αριθ. 22237 Φ.Α. 14225/19−05−2011 απόφαση 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε στην 
Αθήνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 
15 και 16 του Ν.Δ. 935/1971 «Περί καταστάσεως εν γένει 
των οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της 
Αστυνομίας Πόλεων και του Π.Σ.» και των άρθρων 1, 2 
και 3 του Β. Δ/τος 651/1971 «Περί διαδικασίας απολύσε−
ων οπλιτών Χωρ/κής και των κατωτέρων οργάνων της 
Αστυνομίας Πόλεων και Πυρ/κού Σώματος τη αιτήση 
των», απολύεται ύστερα από αίτησή του ο Πυροσβέστης 
(14225) Μπανιάς Σωτήριος του Αποστόλου.

  Με εντολή Αρχηγού
Ο Υπαρχηγός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
(3)

        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με βάση την υπ’ αρ. 651/2011 απόφαση του Δημάρχου 
Αχαρνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 156, 157 και 160 του Ν. 3584/07 και το υπ’ αριθ. 
5/2011 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Ανα−
τολικής Αττικής, θέμα 14, και έχοντας υπόψη τις διατά−
ξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 λύεται η σχέση 
εργασίας του υπαλλήλου του Δήμου ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ 
του Θεοφάνη, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών με 
βαθμό Α΄, λόγω σωματικής ανικανότητας.

(Αριθμ. αποφ. Αποκ. Διοικ. Αττικής: 14755/11633/
17−5−2011)

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη
  ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ 

F
       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην αριθμ. ΤΤ 12426/2594 περίληψη απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 238/τ. Γ/11−4−2011, σχετικά με το διορισμό ληξίαρχων 
στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού, διορθώνεται το εσφαλ−
μένο «ανατίθενται καθήκοντα Ληξίαρχου στους παρα−
κάτω υπαλλήλους του Δήμου Μακρακώμης», στο ορθό 
«ανατίθενται καθήκοντα Ληξίαρχου στους παρακάτω 
υπαλλήλους του Δήμου Ιστιαίας −Αιδηψού».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας)

F
        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Με την αριθμ. 252/2011 απόφαση του Δημάρχου Δυτι−
κής Αχαΐας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του Ν.3584/07, προσλαμβάνεται ο Κοντό−
πουλος Νικόλαος του Μιχαήλ Α.Δ.Τ. ΑΙ 200899, ως Ειδι−
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κός Συνεργάτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, τα καθήκοντα του οποίου θα είναι 
η παροχή συμβουλών σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυ−
ξης, σχεδιασμού, και υλοποίησης προγραμμάτων, όπως 
αυτά αναφέρονται στη σχετική απόφαση του Δημάρχου 
Δυτικής Αχαΐας.

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 8450/26−4−2011 βεβαίωση της οικονομι−
κής υπηρεσίας του Δήμου, προκαλείται δαπάνη για την 
μισθοδοσία του παραπάνω υπαλλήλου ύψους 16.000,00€ 
και βαρύνει τον Κ.Α.00−6031 και 4.000,00€ και βαρύνει 
τον Κ.Α.00−6053 του προϋπολογισμού έτους 2011.

(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκ. 
Διοίκ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου: 35791/7559/
19−5−2011).

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Ν.Π.Δ.Δ. Πάτρας

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΚΑΝΤΖΟΥ

F

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
(4)

        ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

  Με την 305/28−3−2011 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 25 παρ. 1 Ν. 3549/07 
διορίζεται (εξέλιξη) η Αλεξάνδρα Σκλαβούνου του Δημη−
τρίου μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε θέση ΔΕΠ 
της βαθμίδας του Καθηγητή με μονιμότητα του Τμήματος 
Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Στοματολογία», 
αναδρομικά από 24−10−07, ημερομηνία δημοσίευσης του 
αρχικού διορισμού της στη θέση αυτή, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα (ΦΕΚ προκ. 27/27−1−06 τ. παρ.).

(ΑριθΜ. βεβ. Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων: 2943/19−5−11)

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

F
          ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

  Στην 13265/28−03−2011 Περίληψη της Πράξης του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 294/06−05−2011 (τεύχος Γ΄) στη σελίδα 2511 στη 
Β΄ στήλη στον 09 στίχο εκ των άνω διορθώνεται το 
εσφαλμένο «....Ευσταθίου, σε θέση μέλους (με θητεία) 
ΔΕΠ της βαθμίδας....», στο ορθό «....Ευσταθίου, μέλος (με 
θητεία) ΔΕΠ της βαθμίδας.....».

          Στην 13298/29−03−2011 Περίληψη της Πράξης του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 294/06−05−2011 (τεύχος Γ΄) στη σελίδα 2511 
στη Β΄ στήλη στον 21 στίχο εκ των άνω διορθώνεται 
το εσφαλμένο «...μίου, σε θέση μέλους (με θητεία) ΔΕΠ 
της βαθμίδας του....», στο ορθό «....μίου, μέλος (με θη−
τεία) ΔΕΠ της βαθμίδας του....».

(Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

          Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ/14083/11871/24−05−2011 
Κοινή Απόφαση των Διοικητών της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
και Αιγαίου και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ατ−
τικής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν. 3599/07 ΦΕΚ 176/ Α΄/1−8−07, του άρθρου έβδομου του 
Ν. 3755/2009 ΦΕΚ 52/Α΄/2009) μετατάσσεται η Κελίδου 
Μαρία, με βαθμό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστη−
ρίων, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» σε 
αντίστοιχη ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του ΠΓΝ 
ΑΤΤΙΚΟΝ. (Η με αριθμ. 2/Θ.26/15−3−2011, θετική γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και η με 
αριθμ. 6/Θ.14/12−4−2011 θετική γνωμοδότηση του Δ.Σ. του 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» και η με αριθμ. 18/2−12−2010, θετική 
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και 
η με αριθμ. 1/11−01−2011 θετική γνωμοδότηση του Δ.Σ. του 
Γ.Ν.Μ.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»).

Οι Διοικητές
 1ης Υγειονομικής 2ης Υγειονομικής
 Περιφέρειας  Περιφέρειας Πειραιώς
 Αττικής και Αιγαίου
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

F
          ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Με την 9860/17−05−2011 πράξη του Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου Αγρινίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/2007, λύεται αυτο−
δίκαια η υπαλληλική σχέση του Δρακόπουλου Σπυρίδων 
του Δημητρίου του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Πληρώματος 
Ασθενοφόρου), με βαθμό Α΄ και Μ.Κ. 5°, από 17−05−2011, 
που υπέβαλλε δεύτερη αίτηση παραίτησης.

Ο Διοικητής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΑΣ

F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΧΕΠΑ

          Με την υπ’ αριθμ. 834/18.3.11 απόφαση του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο−
νίκης ΑΧΕΠΑ, που εκδόθηκε ύστερα από την υπ’ αρίθμ. 
1η/21.12.2010 (θέμα 61°) Απόφαση του Α΄ Κοινού Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 70, 73 και 74 του Ν. 3528/07 
μετατάσσεται η Θεοδώρα Δημουλά του Φωτίου, μόνιμη 
υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Αδελφών Νο−
σοκόμων του Νοσοκομείου μας, σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών −τριών με τον 
βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 
1924/20.4.2011).

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ

F
          ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Με την αριθμ. πρωτ. 7851/20−5−2011 απόφαση της Διοι−
κητού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του 
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Ν. 3528/07, λύεται η υπαλληλική σχέση της Ντεγιάννη 
Αικατερίνης του Γεωργίου κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσο−
κόμων με βαθμό Α΄, από 19−5—2011 (ημερομηνία υποβο−
λής της δεύτερης αίτησης) λόγω παραίτησής της για 
συνταξιοδότηση.

  Η Διοικητής
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 

F
        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

  Με την αριθ. 166/03−05−2011 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» μετατί−
θεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3528/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1/13.1.2011 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου 
και την υπ’ αριθμ. 1/17.3.2011 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Νοσοκομείου Χίου, η υπάλληλος Ποδαρά 
Αριέττα του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής του 
Κέντρου Υγείας Πυργίου, σε κενή οργανική θέση του 
Γ.Ν. Χίου και με το βαθμό που κατέχει.

  Ο Διοικητής
Ε.Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
        ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Στη με αριθ. Β 105539/11.2.2011 πράξη του Δ/τη του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που 
εγκρίθηκε με το με αριθ. 2958/303/4.3.2011 έγγραφο του 
Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 189/23.3.2011 (τ. Γ΄) σχετικά με τη διαπίστωση 
της αυτοδίκαιης Λύσης της υπαλληλικής σχέσης της 
τ. υπαλλήλου Παπαδήμου Αγλαΐας του Θεοφάνη με Α΄ 
βαθμό του κλάδου ΠΕ Δ/κού − Οικονομικού, διορθώνε−
ται από εσφαλμένο: «με Α΄ βαθμό», στο ορθό: «με Δ΄ 
βαθμό».

  (Από τον Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού)

F
      ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

(ETAA)

  Με την υπ’ αριθμ. 145/25−5−2011 Πράξη Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτη−
τα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρα 70, 71, 73, 74, την 
υπ’ αριθμ. 128η/5.5.11 (θέμα 19°) συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΕΤΑΑ και τη σύμφωνη γνώμη του Υ.Σ. του ΕΤΑΑ (συν. 
10η/5.4.11) εγκρίνεται η μετάταξη σε κενή οργανική θέση 
στην Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών και 
ΕΔΕ, του μονίμου υπαλλήλου των Τομέων Μηχανικών 
και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑ του Χρήστου 
με Μ.Κ. 14° από τον Δ΄ βαθμό του Κλάδου ΥΕ Επιμελη−
τών της ΥΕ Κατηγορίας στο Γ΄ βαθμό του Κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων της ΔΕ Κατηγορίας, με χρόνο 
υπηρεσίας στο Γ΄ βαθμό από 4.10.06.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών των Ενι−
αίων Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ: 81341/20.5.11)

Ο Πρόεδρος
  ΑΡ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

        ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

  Με τη P00/2384/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσω−
πικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό 
Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 
575/3−11−08) τ. Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων 
υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 
12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και 
ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του 
Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΣΙΟΡΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

    Με τη Ρ00/2424/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπι−
κού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, 
σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/
3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων υπαλ−
λήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 
όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σή−
μερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του Ν.3528/07 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΑΓΚΙΡΙΔΟΥ ΛΕΟΝΑ του ΑΡΤΟΡΙΞ.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

    Με τη P00/2454 /16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΩΣΤΗΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ.
(Αριθ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

            Με τη P00/2421/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπι−
κού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, 
σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/
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3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων υπαλ−
λήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 
όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σή−
μερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του Ν.3528/07 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ(ΣΑΜΟΣ) 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΑΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

    Με τη P00/2443/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπι−
κού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, 
σύμφωνα με την προκ/ξη του ΆΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/3−
11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων υπαλ−
λήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 
όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σή−
μερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του Ν.3528/07 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

      Με τη P00/2435 /16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

      Με τη Ρ00/2452/16/05/2011 απόφαση του Διοκητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπι−
κού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, 
σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/
3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων υπαλ−
λήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
ΦΕΚ 43/Γ΄/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 
όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σή−
μερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του Ν.3528/07 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

Με τη P00/2455/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπι−
κού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, 
σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/3−
11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων υπαλ−
λήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
ΦΕΚ 43/Γ΄/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 
όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σή−
μερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του Ν.3528/07 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ν ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ)
ΠΑΝΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2444/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορί−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (TE) ΦΕΚ 1012/1716−12−09 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 
και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 
του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με εισαγωγικό 
βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΣΑΜΠΑΤΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΞΑΝΘΗΣ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2390/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορί−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΟΥΡΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011) .

      Με τη Ρ00/2438/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
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λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008|
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (TE) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 
και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 
του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με εισαγωγικό 
βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2388/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα ο κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (TE) ΦΕΚ 1012/Γ/16−12−09 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 
και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 
του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με εισαγωγικό 
βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΧΟΥΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΛΑΓΚΑΔΑ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2383/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα δίορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ΄/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2387/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 

άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΖΙΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2389/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ’/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2360/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα δίορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΤΖΑΝΕΤΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2420 /16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2456/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/ 3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2426/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορί−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (TE) ΦΕΚ 1012/Γ/16−12−09 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 
και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 
του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με εισαγωγικό 
βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ν ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΧΑΛΝΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2416 /16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2281/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 

πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπι−
κού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, 
σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/
3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων υπαλ−
λήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 
όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σή−
μερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του Ν.3528/07 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΡΓΥΡΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2419/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλληλος για 
πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού προσωπι−
κού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό βαθμό Δ, 
σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/
3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διοριστέων υπαλ−
λήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 
ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2190/94 
όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σή−
μερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 του Ν.3528/07 
ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΑΓΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2480/20/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΠΙΤΧΑΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011) 

    Με τη P00/2472/20/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατωτέρω υπάλλη−
λοι για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
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άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΥΘΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΝΕΣΤΗ
ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΙΓΙΝΑ)− ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΖΗΣΗ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2471 /20/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζονται στο Ίδρυμα οι κατωτέρω υπάλλη−
λοι για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ − ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2469 /20/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα ο κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (TE) ΦΕΚ 1012/Γ/16−12−09 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 
και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 
του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με εισαγωγικό 
βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2422/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης (TE) ΦΕΚ 1012/Γ/16−12−09 και τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα 
και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 16−17 
του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με εισαγωγικό 
βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

       Με τη P00/2430/16/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ.Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ΄/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011)

     Με τη P00/2470/20/05/2011 απόφαση του Διοικητή 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ διορίζεται στο Ίδρυμα η κατωτέρω υπάλλη−
λος για πλήρωση κενής οργανικής θέσης διοικητικού 
προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, με εισαγωγικό 
βαθμό Δ, σύμφωνα με την προκ/ξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 
(ΦΕΚ 575/3−11−08) τ. Προκ/ξεων ΑΣΕΠ τον πίνακα διορι−
στέων υπαλλήλων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης (ΔΕ) ΦΕΚ 43/Γ΄/26−01−10 και τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν.3899/10 κατ’ εφαρμογή των διατάξε−
ων του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε−
ρα και ισχύουν σήμερα και τις διατάξεις των άρθρων 
16−17 του Ν.3528/07 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με εισαγω−
γικό βαθμό Δ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΞΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ−

ΕΤΑΜ: Γ31/100/02−03−2011) 

 Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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